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A. Pengantar
Guru adalah merupakan salah satu unsur dari proses pendidikan
di sekolah. Peran guru sangat penting dalam keberlangsungan proses
pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat bergantung
pada kualitas guru itu sendiri. Guru yang profesional diharapkan
mampu

berpartisipasi

dalam

pembangunan

nasional

untuk

mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki
jiwa

estetis,

etis,

berbudi

pekerti luhur,

berjiwa

sosial,

dan

berkepribadian yang baik. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa
masa depan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagian besar
ditentukan oleh guru. (Kemendikbud, 2016 : 1)
Untuk mewujudkan peran guru yang demikian strategis, maka
sudah seharusnyalah guru memiliki semangat dan motivasi untuk
senantiasa mengembangkan profesionalismenya. Guru harus memiliki
semangat dan motivasi bahwa mereka sebagai guru yang memiliki
peran dan tanggung jawab yang besar adalah seorang pembelajar.
Kita mengingat kembali isi pidato Bapak Anies Baswedan,
mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Peringatan Hari
Guru Tahun 2015, antara lain mengatakan : “Mari kita teguhkan ikhtiar
Ibu dan Bapak Guru, ikhtiar kita bersama untuk terus belajar dan
mengembangkan diri. Kita terus belajar dan mengembangkan diri
bukanlah untuk pemerintah, bukanlah untuk kepala sekolah, dan
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bukanlah untuk kantor dinas, tapi memang sejatinya setiap pendidik
adalah pembelajar.” (Kemendikbud, 2015)
Peningkatan

kompetensi

guru

terkait

dengan

profesionalismenya, harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga
telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
serta Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Untuk kenaikan karir
dan kepangkatannya, guru harus melakukan kegiatan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan. Salah satu kegiatan pengembangan
keprofesian seorang guru dapat dilakukan melalui Program Guru
Pembelajar

B. Masalah
Program Guru Pembelajar mempunyai gagasan dan tujuan yang
sangat bagus dalam rangka peningkatan kompetensi guru, khususnya
Kompetensi Pedagogik dan Profesional. Sebagai sebuah program,
tentunya

masih

ditemukan

berbagai

permasalahan

dalam

pelaksanaannya.
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan program Guru
Pembelajar, yang dibahas dalam artikel ini antara lain :
1. Belum semua guru mempunyai kesepahaman dan motivasi tentang
pentingnya

program

Guru

Pembelajar

untuk

peningkatan

kompetensi guru
2. Masih

banyak

guru

yang

belum

tersentuh

program

Guru

Pembelajar, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran
tentang nasib mereka.
3. Program Guru Pembelajar tidak memiliki landasan hukum yang
kuat, sehingga keberlangsungan kegiatan Guru Pembelajar tidak
dijamin. Bisa dimungkinkan kegiatan Guru Pembelajar dihentikan
oleh pengambil kebijakan ditingkat pusat.
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4. Pelaksanaan program Guru Pembelajar dilaksanakan pada akhir
tahun dan bersamaan dengan kegiatan guru yang lain, seperti
pendampingan guru sasaran Kurikulum 2013, sehingga banyak
guru yang meninggalkan sekolah untuk melaksanakan program
Guru Pembelajar, terutama pada kegiatan Tatap Muka.
5. Belum meratanya jaringan internet di tanah air
6. Penguasaan Teknologi Informasi oleh guru belum merata

C. Pembahasan dan Solusi
Pada

saat

sekarang

kemajuan

teknologi

informasi

dan

komunikasi telah berkembang secara cepat. Kemajuan teknologi
informasi dan komunkasi telah mempengaruhi kehidupan disemua
bidang, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pendapat ini dikuatkan
dengan pendapat yang mengatakan :
Information and communication technologies (ICTs) are a major
factor in shaping the new global economy and producing rapid
changes in society. Within the past decade, the new ICT tools
have fundamentally changed the way people communicate and
do business. They have produced significant transformations in
industry, agriculture, medicine, business, engineering and other
fields. They also have the potential to transform the nature of
education where and how learning takes place and the roles of
students and teachers in the learning process .(UNESCO,
2002 : 13)
Program Guru Pembelajar adalah salah satu contoh program
pelatihan bagi guru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan ini, guru tidak lagi belajar
secara konvensional dengan mendengarkan ceramah dari nara
sumber. Guru dilatih untuk belajar secara mandiri dengan membaca
modul secara Daring.
Sebagai Program baru dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, efektifitas dan tingkat keberhasilannya memang belum
dapat diuji. Akan tetapi penulis mempunyai keyakinan bahwa model
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Guru Pembelajar sangat cocok dengan tuntutan kemajuan seperti saat
sekarang, dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang
sangat pesat. Keberhasilan Program Guru Pembelajar ditentukan oleh
beberapa faktor, seperti konten yang memang dibutuhkan guru,
jaringan internet yang mendukung, peralatan teknologi informasi dan
komunikasi yang harus ada, dan yang paling utama adalah motivasi
dan kemauan dari guru itu sendiri.
Motivasi dari dalam atau intrinsik dari para guru untuk mengikuti
program Guru Pembelajar sehingga benar-benar menjadi seorang
guru yang pembelajar sangat penting dan menjadi dasar yang kuat,
seperti pendapat yang mengatakan :
“Motivation is the starting point for learning. For a busy and often
overworked teacher to devote effort to change and new learning,
there has to be a good reason for the change: some sort of
catalyst or urgency a sense that “what I’m doing doesn’t seem to
be working”. Also, faced with a new teaching strategy, the
teacher needs to know it is practical and useful “relevant to me
in my classroom with these students”. (Louise Stoll, et.al. 2016)
Selain

motivasi,

sikap

dan

persepsi

guru

juga

sangat

menentukan keberhasilan Program Guru Pembelajar. Untuk berhasil
memulai dan menerapkan teknologi pendidikan dalam program
sekolah sangat bergantung pada dukungan dan sikap guru. Hal ini
diyakini bahwa jika guru menganggap program teknologi sebagai
suatu hal yang tidak memenuhi kebutuhan mereka atau kebutuhan
siswa

mereka,

ada kemungkinan

bahwa

mereka tidak

akan

mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran
mereka. (Charles Buabeng-Andoh, 2012 : 138)
Motivasi guru untuk mengikuti Program Guru Pembelajar dapat
ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran pengawas sekolah untuk
terus memberikan bimbingan dan
pentingnya

Program

Guru

memberikan motivasi akan

Pembelajar

untuk

meningkatkan

kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi
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profesional. Guru harus terus didorong untuk memiliki semangat untuk
menjadi seorang pembelajar, kapan saja dan dimana saja.
Di sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran
sangat berperan dalam memberikan motivasi dan pemahaman
terhadap pentingnya Program Guru Pembelajar terhadap guru
disekolah, seperti pendapat yang mengatakan :
“Untuk hal yang penting itu, yaitu sikap inventiv dan inovatif,
diperlukan upaya untuk membangkitkan, mempertahankan, dan
mengembangkan gairah kreatifitas sumber daya manusia, yang
disebut “pemberian motivasi.” Tugas utama dari pemberian
motivasi itu terletak pada bahu seorang pemimpin.” (Komaruddin
Sastradipoera, 2006 : 91)
Dimasa mendatang Program Guru Pembelajar hendaknya tidak
hanya

memberikan

pembelajaran

berupa

Modul

berdasarkan

Kelompok Kompetensi, melainkan juga harus dapat berfungsi sebagai
Massive Open Online Course atau kursus gratis secara daring bagi
semua guru diseluruh Indonesia dengan menyediakan materi kursus
yang benar-benar dibutuhkan oleh guru. Seperti materi bagaimana
menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) guru, menyusun bahan
ajar, membuat media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi, menyusun soal, membuat perencanaan pembelajaran,
membuat karya tulis ilmiah, dan materi lain yang sangat dibutuhkan
oleh guru dalam rangka mengembangkan profesionalismenya sebagai
seorang pembelajar.
Tahun 2016 ini merupakan tahun pertama Program Guru
Pembelajar di Indonesia diluncurkan. Sebagai sebuah program baru,
barang

tentu

masih

dijumpai

berbagai

kekurangan

dalam

pelaksanaannya. Seperti koordinasi antara Pusat Pemberdayaan dan
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)
dengan

Dinas Pendidikan Kabupaten setempat

yang kurang.

Sehingga pemanggilan peserta atau penugasan peserta dari Dinas
Pendidikan kadang terlambat sampai disekolah. Meskipun secara
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daring undangan akan muncul pada akun masing-masing guru, akan
tetapi itu tidak bisa menjadi dasar sekolah untuk menugaskan guru
tersebut pergi ke Pusat Belajar (PB) untuk mengikuti kegiatan tatap
muka. Masalah yang lain adalah tentang konsumsi dan transport
peserta yang belum diberikan karena Admin dari PPPPTK yang
bertanggung jawab di PB tidak hadir pada saat kegiatan tatap muka.
Itu merupakan salah satu contoh beberapa kekurangan yang harus
diperbaiki pada masa mendatang.
Pelaksanaan Program Guru Pembelajar juga dimulai pada akhir
tahun bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Hal ini
menjadikan kegiatan menumpuk pada akhir tahun. Akibatnya guruguru banyak melaksanakan kegiatan dan terpaksa meninggalkan
sekolah untuk mengikuti kegiatan. Selain Program Guru Pembelajar,
ada kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 sehingga pada saat
kegiatan tatap muka moda daring kombinasi maupun moda tatap
muka, sekolah banyak ditinggalkan oleh guru karena harus mengikuti
kegiatan yang pelaksanaannya hamper bersamaan. Penulis berharap
kegiatan Guru Pembelajar dimulai pada awal tahun pelajaran, atau
sebelum tahun ajaran dimulai. Dengan demikian sekolah dapat
merancang jadwal pelajaran atau pembagian tugas mengajar guru.
Jadwal disesuaikan dengan program Guru Pembelajar. Guru yang
harus mengikuti kegiatan Tatap Muka Guru Pembelajar tidak diberikan
jam mengajar bersamaan dengan hari Tatap Muka.
Kita juga tidak menemukan peraturan perundangan yang
mendasari Program Guru Pembelajar. Perundangan baik Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maupun perundangan yang lain
tidak ada yang mendasari Program Guru Pembelajar.
Dimasa

yang

akan

datang

harus

disiapkan

peraturan

perundangan yang mengatur tentang Program Guru Pembelajar.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bekerja sama dengan Kementerian yang lain seperti Kementerian
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Komunikasi dan Informatika, membuat sebuah peraturan bersama
yang mengatur kegiatan Guru Pembelajar. Kemenkominfo merupakan
kementerian yang mempunyai kewenangan regulasi tentang jaringan
dan akses internet, sehingga diharapakan jaringan internet yang
merupakan salah satu syarat penting dalam kegiatan Guru Pembelajar
dapat memberikan dukungan yang kuat. Kemenkominfo dapat
memberikan memberikan bantuan penyediaan akses jaringan internet
yang kuat yang merata diseluruh Indonesia. Dengan demikian
Program Guru Pembelajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
Untuk itu keberadaan Program Guru Pembelajar harus tetap
dijaga dengan sebuah payung hukum, seperti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, atau Peraturan Bersama, agar tidak
mudah dihilangkan oleh pejabat atau pengambil kebijakan. Bila
Program Guru Pembelajar dihilangkan, betapa Negara menanggung
kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Motivasi dan semangat
guru yang sudah mulai tumbuh untuk menjadi seorang pembelajar
akan sirna dan akan menambah kebingungan, dan akan menambah
keyakinan

dan

pembenaran

pendapat

mereka

yang

sering

mengatakan ganti menteri ganti peraturan atau kebijakan. Hendaknya
sebuah program yang masih baru tetapi diyakini dapat memberikan
dampak yang positiv bagi peningkatan kompetensi guru harus tetap
dipertahankan
terhadap

dengan

beberapa

diadakan
kekurangan

evaluasi
yang

dan

disempurnakan

ditemukan

pada

pelaksanaannya.
Pelaksanaan program Guru Pembelajar melalui 3 modalitas,
yaitu moda dalam jaringan (daring), daring kombinasi, dan tatap muka,
menurut penulis kurang efisien. Dengan penggunaan 3 modalitas,
menjadikan ada sebagian guru yang belum tersentuh program Guru
Pembelajar, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan
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kekhawatiran akan nasib mereka dimasa datang, terutama bila
dikaitkan dengan pencairan Tunjangan Profesi Guru.
Pelaksanaan Program Guru Pembelajar menurut penulis akan
efektif dan efisien bila menggunakan moda dalam jaringan (online).
Dengan moda dalam jaringan (Daring), akan dapat mengatasi
keterbatasan jarak dan waktu. Guru tanpa harus meninggalkan tempat
tugasnya,

dapat

melakukan

kegiatan

pembelajaran

dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses
Guru Pembelajar. Moda daring juga akan memaksa semua guru untuk
berupaya menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang diakui
atau tidak sudah menjadi kebutuhan pada masa sekarang.
Kegiatan Guru Pembelajar moda dalam jaringan juga dapat
menghemat kertas modul yang harus dicetak, maupun Lembar Kerja
yang harus dicetak dan digandakan. Hal ini tentunya dalam jangka
panjang akan merugikan dengan semangat pelestarian hutan yang
akan mengakibakan pemanasan global. Kegiatan Guru Pembelajar
moda Tatap Muka mengharuskan peserta memiliki modul cetak dan
mengerjakan Lembar Kerja pada kertas, seperti pada gambar dibawah
ini :

Gambar 1
Suasana Tatap Muka Guru Pembelajar (Dokumen Pribadi)
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Pemanfaatan internet pada Program Guru Pembelajar juga
dapat mengefisienkan biaya pelatihan bila dibandingkan dengan
pelatihan guru secara konvensional. Meskipun demikian internet pada
program Guru Pembelajar atau pelatihan secara daring belum mampu
untuk membuat seseorang belajar menjadi atau learning to be. Seperti
pendapat yang mengatakan : “Faktanya adalah internet akan dapat
membuat proses-proses pengajaran dan pelatihan menjadi jauh lebih
“menyenangkan” dan jauh lebih mudah karena berbagai informasi,
data, dan pengetahuan dapat diperoleh secara instan, dalam hitungan
detik atau dengan kecepatan orang berfikir (at the speed of thought),
dan dengan biaya yang relatif jauh lebih murah. Akan tetapi internet
tidak mampu membuat seseorang belajar menjadi (learning to be).
(Andrias Harefa, 2000 : 104).
Meskipun

demikian

pemanfaatan

internet

dalam

Guru

Pembelajar akan mengefisienkan waktu dan biaya. Pengehematan
biaya bisa dilihat pada penggunaan modul secara online dan
pengerjaan Lembar Kerja secara daring, yang akan mengehemat
penggunaan kertas (papper less).
Penggunaan internet juga memungkinkan guru belajar dimana
saja dan kapan saja, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2
Kegiatan Guru Pembelajar Moda Daring (Dokumen Pribadi)
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Penggunaan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

akan

membantu guru belajar tentang apa yang mereka butuhkan tanpa
harus meninggalkan tempat mereka bertugas. Pendapat tentang
efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
kegiatan pengembangan profesional guru seperti dikemukakan
sebagai berikut :
“ICT affords access to knowledge and expertise that were
previously unavailable, enabling new relationships and new
models of professional development. The demands of work and
family life for teachers, many of whom are women, underline the
need for professional development activities that can be
delivered anytime, anywhere.” (Vrasidas, Charalambos. 2008)
Keberadaan program Guru Pembelajar yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang, dimana
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang
pesat bisa dikatakan sebagai jawaban akan tantangan masa depan
bagi guru dalam rangka mengembangkan profesionalismenya sebagai
guru yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan dan
kualitas generasi penerus, yang akan membangun bangsa dan negara
kita tercinta, Indonesia.

D. Kesimpulan dan Harapan
1. Kesimpulan
Pada jaman sekarang dimana teknologi informasi dan komunikasi
berkembang dengan pesat disemua bidang kehidupan, termasuk
dalam bidang pendidikan. Kita sebagai ekosistem pendidikan sudah
saatnya untuk menguasai teknologi informasi, dan senantiasa
meningkatkan kompetensi kita. Peningkatkan kompetensi guru
yang selaras dengan kemajuan teknologi sekarang adalah melalui
Program Guru Pembelajar. Program Guru Pembelajar dapat
memberikan layanan kepada guru berkaitan dengan kompetensi
yang harus ditingkatkan oleh guru. Melalui Program Guru
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Pembelajar upaya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya
kompetensi pedagogik dan profesional dapat terwujud.
Perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan
pesat menjadi tantangan bagi guru untuk mengembangkan dirinya
agar tidak ketinggalan atau gagap teknologi. Pengembang Program
Guru Pembelajar juga harus senantiasa berinovasi agar Program
Guru Pembelajar terus berkembang dan melayani guru sesuai
dengan perkembangan jaman.

2. Harapan
Melalui artikel ini penulis mempunyai harapan terhadap Program
Guru Pembelajar, antara lain :
a. Guru terus diberikan motivasi agar mempunyai semangat
belajar

untuk

meningkatkan

kompetensinya.

Ini

menjadi

tantangan bagi semua pihak terutama Pengawas Sekolah untuk
terus membimbing dan memberikan motivasi kepada guru
binaannya, agar memiliki semangat mengikuti Program Guru
Pembelajar.
b. Program Guru Pembelajar harus terus dipertahankan dengan
dipayungi oleh pertauran yang memayunginya agar tidak mudah
dihilangkan oleh pejabat atau pengambil kebijakan.
c. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui satu moda saja,
yaitu moda dalam jaringan (daring), karena melalui moda daring
dapat menjangkau semua wilayah dan dapat mengakomodir
semua guru yang ada di Indonesia. Sehingga guru tidak perlu
meninggalkan kewajiban mengajar disekolah, Karena belajar
dapat dilakukan oleh guru secara daring disekolah. Hal ini dapat
terwujud tentunya dengan perbaikan infrastruktur khususnya
berkaitan dengan jaringan internet, dan untuk mengatasi hal ini
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan harus menggandeng
Kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan
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Informatika

untuk

mengeluarkan

regulasi

terkait

dengan

penyediaan jaringan internet yang kuat yang merata diseluruh
Indonesia.
d. Program Guru Pembelajar tidak hanya menyediakan konten
modul berdasarkan kelompok kompetensi, tetapi menyediakan
konten-konten lain yang diperlukan oleh guru, seperti pada
Masive Open Online Course (MOOC).
e. Guru secara mandiri dapat meningkatkan kemampuan literasi
digital atau kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi,
yang akan menunjang pada Program Guru Pembelajar.
f. Guru dan Tenaga Kependidikan sudah saatnya melengkapi diri
dengan teknologi informasi karena akan membantu dalam
pelaksanaan tugas.
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